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DAVALI : RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 
/RİZE

VEKİLİ : AV. MELEK YAŞAR - Aynı Yerde 

DAVANIN ÖZETİ : Davacı  Sendika  tarafından,  davalı  idarece  14.06.2019  tarihinde 
yürürlüğe konulan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Konut Tahsis Yönergesi'nin 6. maddesinin 1. 
fıkrasının, 7. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendinde yer alan  "hazırlanan aşağıdaki sıraya göre" 
ibaresinin  ve  "Akademik  ve  idari  personele  ilişkin  tahsis  işlemleri  kendi  grupları  içerisinde  
değerlendirilir." cümlesi  ile  "Akademik  personele  konut  tahsisinde  temel  öncelik  akademik  
hiyerarşi  esas  alınarak  belirlenir." cümlesinin,  9.  maddesinin  1.  fıkrasının,  12.  maddesinin  7. 
fıkrasının,  17.  maddesinde  yer  alan  "bir  öğretim  elemanı" ibaresinin;  haksız  ve  hukuka  aykırı 
olduğu,  söz  konusu  düzenlemelerin  üst  normlara  uygun  olmadığı  ileri  sürülerek  iptali 
istenilmektedir.

SAVUNMA ÖZETİ    : Dava konusu Yönergesi'nin,  2946 sayılı  Kamu Konutları  Kanunu ve 
kanunun alt normu olan Kamu Konutları Yönetmeliği esas alınarak hazırlanmış olduğu, Yönergenin 
hazırlanışı aşamasında Üniversitenin ihtiyaçları ve aynı zamanda 28/07/2011 tarihinde yürürlüğü 
giren  bir  önceki  yönergenin  eksik  yönlerinin  dikkate  alındığı,  bu  anlamda  2946  sayılı  Kamu 
Konutları  Kanununun  1983  yılında,  Kamu  Konutları  Yönetmeliğininde  1984  yılında  yürürlüğe 
girmiş olması bu nedenle günümüzde sayıları hızla artan yükseköğretim kurumlarının ihtiyaçlarını 
karşılamakta yetersiz kaldığı bu nedenle yapılan işlemlerin hukuka uygun olduğu ileri sürülerek 
davanın reddi gerektiği suvunulmaktadır.

TÜRKMİLLETİADINA
Karar veren Rize İdare Mahkemesi'nce gereği görüşüldü:
Dava,  davacı  Sendika  tarafından,  davalı  idarece  14.06.2019 tarihinde  yürürlüğe  konulan 

Recep Tayyip  Erdoğan  Üniversitesi  Konut  Tahsis  Yönergesi'nin  6.  maddesinin  1.  fıkrasının,  7. 
maddesinin 1. fıkrasının (a) bendinde yer alan  "hazırlanan aşağıdaki sıraya göre" ibaresinin ve 
"Akademik  ve  idari  personele  ilişkin  tahsis  işlemleri  kendi  grupları  içerisinde  değerlendirilir." 
cümlesi ile  "Akademik personele konut tahsisinde temel öncelik akademik hiyerarşi esas alınarak  
belirlenir." cümlesinin, 9. maddesinin 1. fıkrasının, 12. maddesinin 7. fıkrasının, 17. maddesinde 
yer alan "bir öğretim elemanı" ibaresinin iptali istemiyle açılmıştır.

2946 sayılı Kamu Konutları Kanununun "Amaç" başlıklı 1. maddesinde, kanunun amacının, 
kamu konutlarının tahsis biçimi, oturma süresi,  kira,  bakım, onarım ve yönetimine ilişkin temel 
ilkeleri belirlemek olduğu belirtilmiş; "Kamu konut türleri ve konut tahsisi" başlıklı 3. maddesinde 
ise, "Kamu konutlarının, tahsis esasına göre aşağıda belirtilen dört gruba ayrılır:

a) Özel  tahsisli  konutlar;  yönetmelikte  belirlenecek temsil  özelliği  olan makam ve rütbe  
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sahiplerine tahsis edilen özel nitelikli konutlardır.
b)  Görev  tahsisli  konutlar;  yönetmelikte  belirlenecek  makam  ve  rütbe  sahiplerine,  

görevlerinin önemi ve özelliği, yetki ve sorumlulukları gereğince tahsis edilen konutlardır.
c) Sıra tahsisli konutlar; hizmet süresi, daha önce kamu konutlarından yararlanma durumu  

ve süresi,  çocuklarının ve bakmakla mükellef olduğu aile fertlerinin sayısı,  aile fertlerinin gelir  
durumu, konuttan yararlanma için bekleme süresi, eşinin de bu Kanun kapsamına giren kurum ve  
kuruluşlarda  çalışan  personel  olması  gibi  hususlar  dikkate  alınarak  yönetmelikte  belirlenecek  
puanlama esasına göre tahsis edilen konutlardır.

d) Hizmet tahsisli konutlar; hudut karakolu, istasyon, haberleşme, gözlem, araştırma, inşaat  
mahalli gibi, meskün yerlerden uzak, sosyal ve ekonomik zorlukları olan, ulaşım ve iskan imkanları  
kısıtlı  yerlerde,  normal  çalışma  saatleriyle  sınırlandırılması  kabil  olmadan  görev  başında  
bulundurulması gerekli olan personel ve koruma görevlisi, makam şoförü, kapıcı, kaloriferci gibi  
personel için inşa veya tefrik edilerek tahsis edilen bina, baraka, prefabrik yapı, şantiye eklentisi,  
tadil edilmiş veya edilmemiş karavan, kulübe ve benzeri konutlardır.

Konut tahsisinin yapılmasına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikte düzenlenir." hükmüne yer 
verilmiştir.

Anılan madde uyarınca Bakanlar Kurulunca çıkarılarak 23.09.1984 tarihli ve 18524 sayılı 
Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Konutları Yönetmeliği'nin "Tanımlar" başlıklı 3. maddesinde, 
"(...) b) Yetkili Makam; Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez teşkilatında bulunan en üst amir  
veya organ ile yetki devrettiği makam veya rütbe sahibini; c) Yetkili konut dağıtım komisyonu; yurt  
içi ve yurt dışında, konutun bulunduğu ülke, bölge,  il  veya ilçede bu Yönetmeliğe göre kurulan  
komisyonları,; (...) e) İdare; Devlete ait kamu konutları açısından Maliye Bakanlığı Milli Emlak  
Genel Müdürlüğünü veya bu konutlardan tahsisli olanlardan adına kamu konutu tahsis edilen kamu  
kurum veya kuruluşlarını, diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait olan kamu konutları açısından ise  
maliki idareyi, İfade eder." hükmüne; "Kamu Konutlarının Türleri" başlıklı 5. maddesinde, "Kamu 
konutları tahsis esasına göre aşağıda belirtilen dört gruba ayrılır:

a) Özel tahsisli konutlar: Yönetmeliğe ekli (1) sayılı cetvelde gösterilen ve temsil özelliği  
olan makam ve rütbe sahiplerine tahsis edilen özel nitelikteki konutlardır.

b) Görev tahsisli konutlar: Yönetmeliğe ekli (2) sayılı cetvelde belirtilenlere, görevlerinin  
önemi ve özelliği ile yetki ve sorumlulukları gereği tahsis edilen konutlardır.

c) Sıra tahsisli konutlar: Yönetmeliğe ekli (4) sayılı cetvelde gösterilen puan durumu dikkate  
alınarak 9 uncu maddede belirtilen usul ve esaslara göre tahsis edilen konutlardır.

d) Hizmet tahsisli konutlar: 1) Hudut karakolu, istasyon, haberleşme, gözlem, araştırma,  
inşaat mahalli gibi meskün yerlerden uzak, sosyal ve ekonomik zorlukları olan, ulaşım ve iskan  
imkanları kısıtlı yerlerde, normal çalışma saatleriyle sınırlandırılması kabil olmadan görev başında  
bulundurulması gerekli olan personel,

2) İlgili kanunlarca kendilerine zata mahsus taşıt tahsis edilen makam ve rütbe sahiplerinin  
makam şoförü ve koruma görevlileri, 

3) Kamu konutlarında görevli kapıcı, kaloriferci gibi personel, İçin inşa veya tefrik edilerek  
tahsis edilen bina, baraka, prefabrik yapı, şantiye eklentisi, tadil edilmiş veya edilmemiş karavan,  
kulübe  ve  benzeri  konutlardır."  hükmüne;  "Kamu  Konutu  Özelliğini  Kazanma"  başlıklı  6. 
maddesinde,  "Kamu kurum ve  kuruluşlarının  yetkili  makamlarınca,  mevcut  konutlarının,  kamu  
konut türlerine göre belirlenip, bu amaçta kullanılmak üzere ayrımının yapılması ile bu konutlar  
kamu konutu özelliğini kazanır.(...)
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Kamu konutlarının  görev  unvan gruplarına  göre ne  miktarda veya hangi  oranda tahsis  
edileceği yetkili makamca tespit edilebilir..." hükmüneyer verilmiştir.

Anılan Yönetmeliğin "Özel Tahsis Konutların Tahsis Şekli" başlıklı 7. maddesinde, "Özel  
tahsisli konutlar, Yönetmeliğe ekli (1) sayılı cetvelde gösterilen makam ve rütbe sahiplerine tahsis  
edilir.  Özel  tahsisli  konutların  tahsisinde  ayrıca  tahsis  kararı  alınmaz,  bu  göreve  seçilme veya  
atanma yeterlidir."  hükmüne;  "Görev  Tahsisli  Konutların  Tahsis  Şekli"  başlıklı  8.  maddesinde, 
"Görev tahsisli konutlar, Yönetmeliğe ekli (2) sayılı cetvelde belirtilenlere, cetveldeki sıraya göre,  
yetkili konut dağıtım komisyonu tarafından tahsis edilir. Ancak (3) sayılı cetvelde gösterilen makam  
ve  rütbe  sahiplerine  tahsiste  ayrıca  tahsis  kararı  alınmaz,  atama  kararı  aynı  zamanda  tahsis  
kararını da kapsar.(...)"  hükmüne; "Sıra Tahsisli Konutların Tahsis Şekli" başlıklı 9. maddesinde, 
"Sıra tahsisli konutlar, Yönetmeliğe ekli (4) sayılı puanlama cetveli esas alınarak konut dağıtım  
komisyonunca  hak  sahiplerine  tahsis  edilir.  Hak  sahiplerinin  puanlarının  eşit  olması  halinde,  
hizmet  süresi  fazla olana,  hizmet  süresi  de eşit  ise,  yetkili  ev  dağıtım komisyonunca ad çekme  
yoluyla,  konut  tahsis  edilir."  hükmüne;  "Hizmet  Tahsisli  Konutların  Tahsis  Şekli"  başlıklı  10. 
maddesinde, "Hizmet tahsisli konutlar yetkili makam tarafından tahsis edilir."  hükmüne; "Konut 
Tahsis  Komisyonlarının Kurulması"  başlıklı  18.  maddesinde ise,  "Komisyon kararını  gerektiren  
konutların  oturmaya  hak  kazananlara  tahsisi  amacı  ile,  konut  tahsis  komisyonları  kurulur.  Bu  
komisyonlar kurum veya kuruluşların yetkili makamlarınca belirlenen üç kişiden oluşur. Ayrıca iki  
yedek üye tesbit edilir. " hükmüne yer verilmiştir.

Anılan Yönetmelik eki Ek (2) sayılı cetvelin birinci fıkrasında; Yönetmeliğin ek (3) sayılı 
cetvelinde gösterilen eşyalı görev tahsisli konut tahsis edilenler hariç, Kamu Konutları Kanunu'nun 
3.  maddesine  aykırı  olmamak  şartıyla  kurum  ve  kuruluşların  yetkili  makamlarınca  personelin 
görevinin önemi, idareye yararlılığı, yetki ve sorumluluğu ile kilit görevde olması gibi özellikler 
gözönünde bulundurularak bu cetvelde sayılan görev unvanlarına eş değerde ve en altta belirtilen 
görev ünvanından aşağı inilmemek üzere görev tahsisli konut tahsis edilecek ek görev ünvanlarının 
tespit edilebileceği, bu cetveldeki görev ünvanları sırası hiyerarşisi ve görevin önem derecesi esas 
alınarak görev tahsisli konut tahsis edilecek görev ünvanlarının her kurum ve kuruluş için bir cetvel 
halinde ayrıca düzenleneceği belirtilmiş; Ek (2) sayılı cetvelin Yüksek Öğretim Kurumlarının yer 
aldığı  III.  Grup 12-A bendinde;  sırasıyla  görev  tahsisli  konut  tahsis  edilecek ünvanlar  ''Rektör,  
Rektör Yardımcısı, Dekan, Dekan Yardımcısı, Bölüm Başkanı, Ana Bilim Dalı Başkanı, Yüksek Okul  
Müdürü,  Enstitü  Müdürü,  Yüksek  Okul  Müdür  Yardımcısı,  Enstitü  Müdür  Yardımcısı,  Profesör,  
Doçent, Yardımcı Doçent, Öğretim Görevlisi, Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı, Fakülte  
Sekreteri,  Daire Başkanı,  Hukuk Müşaviri,  Hastane Baştabibi,  Hastane Müdürü, Şube Müdürü,  
Hastane Müdür Yardımcısı,'' şeklinde sıralanmıştır. 

Öte yandan, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun "Tanımlar" başlıklı 3. maddesinde, "l)  
(Değişik: 22/2/2018-7100/2 md.) Öğretim Elemanları: Yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim  
üyeleri, öğretim görevlileri ve araştırma görevlileridir.

m) (Değişik: 22/2/2018-7100/2 md.) Öğretim Üyeleri: Yükseköğretim kurumlarında görevli  
profesör, doçent ve doktor öğretim üyeleridir.

1) Profesör: En yüksek düzeydeki akademik unvana sahip kişidir. (
2) Doçent: Üniversitelerarası Kurul tarafından verilen doçentlik akademik unvanına sahip  

kişidir.
3)  Doktor  Öğretim  Üyesi:  Doktora  çalışmalarını  başarı  ile  tamamlamış,  tıpta,  diş  

hekimliğinde,  eczacılıkta  ve  veteriner  hekimlikte  uzmanlık  unvanını  veya  Üniversitelerarası  
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Kurulun  önerisi  üzerine  Yükseköğretim  Kurulunca  tespit  edilen  belli  sanat  dallarının  birinde  
yeterlik kazanmış olan akademik unvana sahip kişidir.

n)  (Değişik:  22/2/2018-7100/2  md.)  Öğretim  Görevlisi:  Yükseköğretim  kurumlarında  
okutulan dersleri vermek, uygulama yapmak veya yaptırmakla yükümlü olan öğretim elemanıdır."  
hükmüne yer verilmiştir.

Davalı idarece 14.06.2019 tarihinde yürürlüğe konulan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 
Konut Tahsis Yönergesi'nin "Tanımlar" başlıklı 4. maddesinde, "a) Akademik Personel: Öğretim 
Üyesi,  Öğretim  Görevlisi  ve  Araştırma  Görevlisini;  (...)  ç)  İdari  Personel:  657  sayılı  Devlet  
Memurları  Kanununa  tabi  personeli,  (...)  ğ)  Konut  Tahsis  Komisyonu:  Recep Tayyip Erdoğan 
Üniversitesi Konut Tahsis Komisyonunu; (...) j) Yetkili Makam: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 
Rektörlük Makamını (...) ifade eder." hükmüne;

"Konut Türleri" başlıklı 5. maddesinde, "Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’ne ait konutlar  
ilke olarak aşağıda belirtilen üç guruba ayrılırlar:

a) Görev tahsisli konutlar: 
Kamu Konutları Yönetmeliği’nin 5/b maddesi ve bu Yönetmeliğe ekli (2) Sayılı Cetvelin III.  

Grubunda (Yüksek Öğretim Kurumları) belirtilen akademik ve idari personele, görevlerinin önemi  
ve özelliği ile yetki ve sorumlulukları gereği tahsis edilen konutlardır.

b) Hizmet tahsisli konutlar: 
Yönetmeliğin  5  inci  maddesinin  (d)  fıkrasının  2  nci  ve  3  üncü Maddelerine  dayanarak,  

sürekli görev başında bulundurulması gerekli olan konut idare amiri, rektörlük makam şoförleri,  
özel  kalem  (2  adet),  nöbetçi  şoförler,  merkezi  ısıtmadan  sorumlu  kişiler  ve  ile  teknik  işlerden  
sorumlu kişilere tahsis edilen konutlardır. 

c) Sıra tahsisli konutlar:
Yönetmeliğin 5 (c) maddesi ve ilgili diğer hükümleri uyarınca belirlenen usul, esaslar ve  

puan durumuna göre tahsis edilen konutlardır." hükmüne;
"Kamu konutu özelliğini kazanma" başlıklı  6. maddesinde, "1) Üniversitemiz Lojmanları,  

Yönergenin  “5  inci  Maddesinin  (a)  bendine  göre  %  85’i  akademik  personele  %  10’u  idari  
personele görev tahsisli ve (c) bendine göre % 5’i idari personele” sıra tahsisli olarak ayrılmıştır. 

    2)  Akademik  personele  görev  tahsisli  olarak  ayrılmış  olan  lojmanların  talep  azlığı  
dolayısıyla boş kalmaları durumunda Üniversite Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği sayıdaki lojman  
Öğretim Görevlileri ile Araştırma Görevlilerine sıra tahsisli olarak verilebilir. 

    3) İdari Personele ayrılmış olan % 10 görev tahsisli konutlar, talep azlığı dolayısıyla boş  
kalmaları  durumunda Üniversite  Yönetim Kurulu kararı  ile  idari personele sıra tahsisli  olarak  
verilebilir. 

    4) Üniversite Yönetim Kurulu tarafından ihtiyaç halinde kullanılmak üzere en fazla 15 (on  
beş) konut boş tutulabilir." hükmüne; 

"Görev tahsisli konutların tahsis şekli" başlıklı 7. maddesinde, "a) Görev Tahsisli Konutlar,  
Kamu Konutları  Yönetmeliğinin ekli  (2)  sayılı  cetvelin  3’üncü Grubunda “12- Yüksek  Öğretim  
Kurumları  A-Genel”  başlığına  uygun  olarak  hazırlanan  aşağıdaki  sıraya  göre  Komisyon  
tarafından tahsis edilir. 

Yönetmeliğe ekli (3) sayılı cetvele uygun olarak, rektöre "eşyalı görev tahsisli konut" tahsis  
edilir ve ayrıca tahsis kararı alınmaz. Atama kararı aynı zamanda tahsis kararı yerine geçer.

Akademik ve idari personele ilişkin tahsis işlemleri kendi grupları içerisinde değerlendirilir. 
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        Akademik Personel: Rektör, Rektör Yardımcısı, Dekan, Yüksekokul Müdürü, Enstitü  
Müdürü,  Meslek  Yüksekokul  Müdürü,  Dekan Yardımcısı,  Yüksekokul  Müdür  Yardımcısı,  Enstitü  
Müdür  Yardımcısı,  Meslek  Yüksekokulu  Müdür  Yardımcısı,  Bölüm  Başkanı,  Profesör,  Doçent,  
Doktor Öğretim Üyesi, Arş. Gör. Dr., Öğr. Gör. Dr.

Akademik  personele  konut  tahsisinde  temel  öncelik  akademik  hiyerarşi  esas  alınarak  
belirlenir. Akademik hiyerarşi içindeki unvanı ve görevi eşit olanlardan, puanı fazla olana öncelik  
verilir.

İdari Personel: Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı, Daire Başkanı, Hukuk Müşaviri,  
İç  Denetçi,  Fakülte  Sekreteri,  Yüksekokul  Sekreteri,  Enstitü  Sekreteri,  Meslek  Yüksekokulu  
Sekreteri, Şube Müdürü, Avukat, Hastane Müdürü. 

    b)  Yeteri  kadar  Görev  Tahsisli  Konutun  olmaması  halinde,  konut  tahsis  talebinde  
bulunanlar (a) bendinde belirlenen sıra esas alınarak Yönergeye ekli (1) sayılı cetveldeki esaslara  
göre, kendi aralarında puanlamaya tabi tutulurlar. 

    c) Görev tahsisli konutta oturmakta iken görev unvanı değişen personelin yeni görevi, (a)  
bendinde belirtilmiş ise, kendisi için tekrar tahsis kararı alınmaz. Atanma kararı, son duruma göre  
konut tahsis kararı yerine geçer. 

    ç) Boşalan görev tahsisli konutlar, fiilen boşaltılması tarihinden itibaren en geç (30) gün  
içinde Yönerge hükümlerine göre yeni hak sahiplerine tahsis edilir. Ancak, önceden belli bir görev  
için  ayrıldığı  halde,  bu  göreve  atama  yapılmadığından  boş  bulunan  görev  tahsisli  konutlar  
hakkında bu hüküm uygulanmaz. 

    d)  Akademik  ve  İdari  personelin  vekil  veya  tedviren  atandığı  görevler,  idari  görev  
kapsamında dikkate alınmaz. 

    e) Akademik personel maaş aldıkları unvan ve kadroya göre değerlendirmeye alınır."  
hükmüne; 

"Hizmet tahsisli konutların tahsis şekli" başlıklı 8. maddesinde, "Üniversitemiz bünyesindeki  
lojmanlardan  5.  Maddenin  (b)  bendinde  belirtilen  kişiler  için  hizmet  tahsisli  konutlar  ayrılır.  
Hizmet  tahsisli  konutların  hangileri  olduğu  Üniversite  Yönetim  Kurulu  tarafından  belirlenir.  
Hizmet  tahsisli  konutlar  ilgili  kişilere,  Konut  Tahsis  Komisyonu  tarafından  Rektör’ün  oluru  
alınarak ilgili görev süresince tahsis edilir." hükmüne; 

"Sıra  tahsisli  konutların  tahsis  şekli"  başlıklı  9.  maddesinde,  "1)Üniversitemizin  
lojmanlarından idari personele % 5’i sıra tahsisli olarak ayrılmıştır.

2)  Konutta  oturma  süresi  5  (beş)  yıldır.  Bu  sürenin  tamamlanmasından  sonra  konuttan  
yararlanacak başka personel olmaması halinde, belli bir süre verilmeksizin ve şartlı olarak konutta  
oturmaya devam edilmesine izin verilebilir.

3) Sıra tahsisli konutlar, Yönetmeliğe ekli (4) sayılı puanlama cetveli esas alınarak konut  
tahsis komisyonunca hak sahiplerine tahsis edilir. Hak sahiplerinin puanlarının eşit olması halinde,  
hizmet süresi fazla olana, hizmet süresi de eşit ise, yetkili konut tahsis komisyonunca ad çekme  
yoluyla, konut tahsis edilir.

4) Konuta girmek için bekleyen personel bulunduğu takdirde, 5 (beş) yıldan fazla oturma  
süresi  en  fazla  olandan başlamak  üzere,  tebliğ  tarihinden  itibaren  30 (otuz)  gün içinde  konut  
boşaltılır.

5)Sıra  tahsisli  lojmanlarda  oturma  süresi  5  yıldır.  Bu  süre  dolduktan  sonra  lojmanı  
boşaltması tebliğ edildiği halde boşaltmayanlar için Kamu Konutları Yönetmeliğinin konutlardan  
çıkarılma hükümleri uygulanır." hükmüne; 
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"Konut tahsis talebi ve değerlendirme" başlıklı 12. maddesinde, "(...) 2) Bu yönergenin 7, 8  
ve 9. Maddelerinde sınıflandırılan tüm konutlar Komisyon Kararı ve Rektörlük Makamının onayı  
ile tahsis edilir. (...) 

7) Güneysu lojmanlarında hangi  blokların akademik personele,  hangi  blokların da idari  
personele dağıtılacağına Üniversite Yönetim Kurulu karar verir." hükmüne;

"Konut tahsis komisyonu" başlıklı  17. maddesinde ise, "Konut Tahsis Komisyonu, Rektör  
tarafından belirlenecek bir Rektör Yardımcısı, Genel Sekreter ve yetkili kamu görevlileri sendika  
temsilcisi bir öğretim elemanı olmak üzere 3 (üç) asil ve bir Öğretim Üyesi, İdari ve Mali İşler  
Daire Başkanı olmak üzere 2 (iki) yedek üyeden oluşur." hükmüne yer verilmiştir.

Dava  dosyasının  incelenmesinden;  davalı  Recep  Tayyip  Erdoğan  Üniversitesi'nce  Konut 
Tahsis  Yönergesi'nin  hazırlanarak  14.06.2019  tarihinde  yürürlüğe  konulduğu,  davacı  Sendika 
tarafından da, söz konusu Yönergenin 6. maddesinin 1. fıkrasının, 7. maddesinin 1. fıkrasının (a) 
bendinde yer alan "hazırlanan aşağıdaki sıraya göre" ibaresinin ve "Akademik ve idari personele  
ilişkin tahsis işlemleri kendi grupları içerisinde değerlendirilir."  cümlesi ile "Akademik personele  
konut  tahsisinde  temel  öncelik  akademik  hiyerarşi  esas  alınarak  belirlenir."  cümlesinin,  9. 
maddesinin  1.  fıkrasının,  12.  maddesinin  7.  fıkrasının,  17.  maddesinde  yer  alan  "bir  öğretim 
elemanı"  ibaresinin  üst  normlara  aykırı  olduğu  ileri  sürülerek  iptali  istemiyle  bakılan  davanın 
açıldığı anlaşılmaktadır.

İdareler, normlar hiyerarşisine aykırı olmayacak şekilde, hizmette etkinliğin sağlanması için 
gerekli  önlemleri  alma,  bu  kapsamda  mevzuat  değişikliği  yapma  hususunda  takdir  yetkisine 
sahiptirler. Kamu hizmetlerinin hangi koşullar altında ve nasıl yürütüleceğini önceden saptamak her 
zaman  mümkün  olmadığı  için,  gelişen  durumlara  ayak  uydurmak  ve  ortaya  çıkan  ihtiyaçları 
karşılayabilmek  amacıyla  düzenleyici  işlemler  üzerinde  gerekli  değişiklikleri  yapma  hususunda 
idarelerin  takdir  yetkisi  bulunmaktadır.  Bu  itibarla,  idarelerce  çıkarılan  düzenleyici  işlemlerin; 
Anayasa,  yasa,  tüzük,  yönetmelik  ve  hukukun  genel  ilkelerine  aykırı  hükümler  içermemesi  ve 
öngörülen biçim ve yetki koşullarına uyularak çıkarılması dışında, söz konusu düzenleme yetkisinin 
kullanılmasına kamu hukuku yönünden herhangi bir engel bulunmadığı açıktır.

Davaya  konu  Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Konut  Tahsis  Yönergesi'nin 6. 
maddesinin  1.  fıkrasında  yer  alan  "1)  Üniversitemiz  Lojmanları,  Yönergenin  “5  inci  
maddesinin (a) bendine göre % 85’i akademik personele % 10’u idari personele görev tahsisli ve  
(c)  bendine  göre  %  5’i  idari  personele”  sıra  tahsisli  olarak  ayrılmıştır."  hükmünün iptali 
isteminin değerlendirilmesi:

Kamu  Konutları  Yönetmeliği'nin  6.  maddesinde,  kamu  kurum  ve  kuruluşlarının  yetkili 
makamlarınca, mevcut konutlarının, kamu konut türlerine göre belirlenip, bu amaçta kullanılmak 
üzere ayrımının yapılması ile bu konutların kamu konutu özelliğini kazanacağı; kamu konutlarının 
görev unvan gruplarına göre ne miktarda veya hangi oranda tahsis edileceğinin yetkili makamca 
tespit  edilebileceği belirtilmiş;  bunun dışında söz konusu konutların türlerine göre hangi oranda 
ayrılacağına dair bir hükme gerek Kanunda ve gerekse de Yönetmelikte yer verilmemiştir. Şu halde, 
yetkili  makamca  personel  sayılarının  birbirine  oranlarına  göre  bir  dağıtım  yapılmasında  üst 
normlara aykırılıktan söz edilemeyecektir.

Olayda ise, Üniversite lojmanlarının genel itibariyle %95 görev tahsisli ve %5 sıra tahsisli 
(idari personel için) olarak ayrıldığı, görev tahsisli olarak ayrılan lojmanların %85'inin akademik 
personele, %10'unun ise idari personele görev tahsisli olarak ayrıldığı, öte yandan Yönergenin 6/3. 
maddesi  uyarınca  idari  personele  ayrılmış  olan  %  10  görev  tahsisli  konutların,  talep  azlığı 
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dolayısıyla  boş  kalmaları  durumunda Üniversite  Yönetim Kurulu  kararı  ile  idari  personele  sıra 
tahsisli olarak verilebileceği, bu suretle idari personele toplamda %15'lik oranda lojman ayrıldığı, 
halihazırda Üniversitede 1129 akademik personel, 393 idari personelin görev yaptığı, toplamda 483 
adet lojmanın bulunduğu ve yukarıda belirtilen oranlamaya göre 72'sinin idari personele, 411'inin 
ise akademik personele ayrılmış olduğu anlaşılmakta olup, akademik ve idari personel sayılarının 
birbirine oranı ve akademik personelin hizmetinin önemi dikkate alınarak yapılan dağıtımda hukuka 
ve hakkaniyete aykırılık bulunmamaktadır.

Davacı  Sendika  tarafından  bu  madde  başlığı  altında,  Yönergenin  5.  Maddesinde  hizmet 
tahsisli  konutların  tanımına  yer  verildiği  halde  dağıtımın  yapıldığı  6.  maddede  hizmet  tahsisli 
konutlara yer verilmediği; yine akademik personele hiçbir sıra tahsisli konut kontenjanı ayrılmadığı 
ileri  sürülmekte  ise  de,  Yönergenin  5.  maddesinde,  hizmet  tahsisli  konutların  tahsis  edileceği 
kişilerin;  konut  idare  amiri,  rektörlük  makam  şoförleri,  özel  kalem  (2  adet),  nöbetçi  şoförler, 
merkezi  ısıtmadan sorumlu kişiler  ve ile teknik işlerden sorumlu kişiler  olarak sayıldığı,  davalı 
idarece verilen savunma dilekçesinde de, söz konusu personelin oldukça az sayıda ve değişkenlik 
gösteren  personel  olduğu,  bununla  birlikte  halihazırda  Üniversitede  biri  makam  şoförüne,  biri 
nöbetçi servis şoförüne, biri de merkezi ısıtmadan sorumlu kaloriferciye tahsis edilmiş olan üç adet 
hizmet tahsisli konutun bulunduğunun belirtildiği, dolayısıyla toplam personel sayısı içindeki oranı 
%1 dahi etmeyen bu kişilerin dağıtımda gösterilmemesinin mevzuata aykırılık teşkil etmeyeceği; 
öte yandan, akademik personele hiçbir sıra tahsisli konut kontenjanı ayrılmadığı iddiası yönünden 
ise, akademik personelin Yönergenin 4. maddesinde akademik personelin; Öğretim Üyesi, Öğretim 
Görevlisi  ve  Araştırma  Görevlisini  ifade  ettiğinin  belirtildiği,  6.  maddenin  1.  fıkrasında  da 
akademik personel  için  %85 oranında  ve  görev  tahsisli  olarak  yeterli  sayıda  lojmanın  ayrılmış 
olduğu görüldüğünden, söz konusu iddialar yönünden de dava konusu kuralda hukuka aykırılık 
bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Bununla beraber, bu maddenin 2. fıkrasında yer alan "Akademik personele görev tahsisli 
olarak  ayrılmış  olan  lojmanların  talep  azlığı  dolayısıyla  boş  kalmaları  durumunda  Üniversite 
Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği sayıdaki lojman Öğretim Görevlileri ile Araştırma Görevlilerine 
sıra tahsisli olarak verilebilir." hükmünde geçen "...Üniversite Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği 
sayıdaki  lojman  Öğretim Görevlileri  ile  Araştırma Görevlilerine  sıra  tahsisli  olarak  verilebilir." 
ibaresi, Mahkememizin 07.02.2020 gün ve E:2019/435, K:2020/82 sayılı kararı ile iptal edilmiştir.

Yönergenin 7.  maddesinin 1.  fıkrasının (a) bendinde yer alan "hazırlanan aşağıdaki  
sıraya göre" ibaresinin ve "Akademik ve idari personele ilişkin tahsis işlemleri kendi grupları  
içerisinde  değerlendirilir."  cümlesi  ile  "Akademik  personele  konut  tahsisinde  temel  öncelik  
akademik hiyerarşi esas alınarak belirlenir." cümlesinin değerlendirilmesi:

Dava konusu Yönergenin  7.  maddesinin  iptali  istenilen  1.  fıkrasında,  "a) Görev  Tahsisli  
Konutlar, Kamu Konutları Yönetmeliğinin ekli (2) sayılı cetvelin 3’üncü Grubunda “12- Yüksek  
Öğretim Kurumları A-Genel” başlığına uygun olarak hazırlanan aşağıdaki sıraya göre Komisyon  
tarafından tahsis edilir.(...)

Akademik Personel: Rektör, Rektör Yardımcısı, Dekan, Yüksekokul Müdürü, Enstitü Müdürü,  
Meslek  Yüksekokul  Müdürü,  Dekan  Yardımcısı,  Yüksekokul  Müdür  Yardımcısı,  Enstitü  Müdür  
Yardımcısı,  Meslek  Yüksekokulu  Müdür  Yardımcısı,  Bölüm  Başkanı,  Profesör,  Doçent,  Doktor  
Öğretim Üyesi, Arş. Gör. Dr., Öğr. Gör. Dr. (...)

İdari Personel: Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı, Daire Başkanı, Hukuk Müşaviri,  
İç  Denetçi,  Fakülte  Sekreteri,  Yüksekokul  Sekreteri,  Enstitü  Sekreteri,  Meslek  Yüksekokulu  
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Sekreteri, Şube Müdürü, Avukat, Hastane Müdürü.(...)" hükmü yer almıştır.
Söz  konusu  hükümde  atıfta  bulunulan  Kamu  Konutları  Yönetmeliğinin  ekli  (2)  sayılı 

cetvelinin  Yüksek Öğretim Kurumlarının  yer  aldığı  III.  Grup 12-A bendinde ise,  görev tahsisli 
konut  tahsis  edilecek  unvanlar;  ''Rektör,  Rektör  Yardımcısı,  Dekan,  Dekan  Yardımcısı,  Bölüm 
Başkanı,  Ana Bilim Dalı  Başkanı,  Yüksek  Okul  Müdürü,  Enstitü  Müdürü,  Yüksek  Okul  Müdür  
Yardımcısı, Enstitü Müdür Yardımcısı, Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent, Öğretim Görevlisi, Genel  
Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı, Fakülte Sekreteri, Daire Başkanı, Hukuk Müşaviri,  Hastane  
Baştabibi, Hastane Müdürü, Şube Müdürü, Hastane Müdür Yardımcısı,'' şeklinde sıralanmıştır. 

Söz konusu hükümler karşılaştırıldığında öncelikle, Yönetmelikte bütün unvanlar bir arada 
sayılmasına karşın davalı idarece hazırlanan Yönergede akademik ve idari personelin iki ayrı grup 
halinde  gösterildiği;  Yönetmelikte  sadece  "öğretim  görevlisi"  ibaresi  yer  almasına  karşın, 
Yönergede "Araştırma Görevlisi Doktor, Öğretim Görevlisi Doktor" şeklinde ayrıma gidildiği, bu 
suretle doktor unvanı bulunmayan öğretim görevlilerinin, Yönetmeliğin aksine görev tahsisli konut 
verilecek kişiler arasından çıkarıldığı, öte yandan Yönetmelikte görev tahsisli konut tahsisi sırasında 
dikkate alınacak sıra gösterildiği halde, davalı idarece hazırlanan Yönergede söz konusu sıralamanın 
bozularak "Bölüm Başkanı"  ve "Fakülte  Sekreteri"  gibi  bazı unvanların aleyhine olacak şekilde 
sıralama yapıldığı görülmektedir.

Yukarıda  da  değinildiği  üzere,  idarelerce  hizmetin  gereği  olarak  düzenleyici  işlemler 
yapılabilir ise de, bunların normlar hiyerarşisine aykırı olmaması gerektiğinden, Yönetmeliğe aykırı 
şekilde görev tahsisli konutların dağıtımına neden olan Yönergenin 7. maddesinin 1. fıkrasının (a) 
bendinde yer alan "hazırlanan aşağıdaki sıraya göre" ibaresinin iptali gerekmektedir.

Bununla  beraber,  her  ne  kadar  Yönetmeliğin  ekli  (2)  sayılı  cetvelinin  III.  Grup  12-A 
bendinde,  akademik ve idari  personel  iki  ayrı  grup halinde  sayılmamış  ise  de,  idari  personelin 
akademik personelden sonra sayıldığı ve akademik personelin de akademik hiyerarşi esas alınmak 
suretiyle sıralandığı, öte yandan dava konusu Yönergede de akademik ve idari personel sayılarına 
oranla yeterli  ve adil  şekilde lojman ayrıldığı,  her bir  grubun da kendi içindeki sıralamaya tabi 
olarak konut tahsisi yapılacağı açık olduğundan, Yönergenin 7. maddesinde yer alan "Akademik ve  
idari  personele  ilişkin  tahsis  işlemleri  kendi  grupları  içerisinde  değerlendirilir."  cümlesi  ile 
"Akademik personele konut tahsisinde temel öncelik akademik hiyerarşi esas alınarak belirlenir."  
cümlesinde hukuka ve mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

Yönergenin 9.  maddesinin 1.  fıkrasında yer alan,  "1)Üniversitemizin lojmanlarından 
idari personele % 5’i sıra tahsisli olarak ayrılmıştır." hükmünün değerlendirilmesi:

Yukarıda Yönergenin 6. maddesinin 1. fıkrasına ilişkin olarak yapılan değerlendirmede de 
belirtildiği üzere, Yönergede Üniversite lojmanları genel itibariyle %95 görev tahsisli ve %5 sıra 
tahsisli  (idari  personel  için)  olarak ayrılmakla  birlikte,  görev tahsisli  olarak  ayrılan lojmanların 
%10'unun  idari  personele  görev  tahsisli  olarak  ayrıldığı,  öte  yandan  Yönergenin  6/3.  maddesi 
uyarınca idari personele ayrılmış olan % 10 görev tahsisli konutların, talep azlığı dolayısıyla boş 
kalmaları  durumunda  Üniversite  Yönetim  Kurulu  kararı  ile  idari  personele  sıra  tahsisli  olarak 
verilebileceği,  bu  suretle  idari  personele  toplamda  %15'lik  oranda  lojman  ayrıldığı,  halihazırda 
Üniversitede bulunan 483 adet lojmanın yukarıda belirtilen oranlamaya göre toplam 72'sinin idari 
personele ayrılmış olduğu anlaşılmakta olup, akademik ve idari personel sayılarının birbirine oranı 
dikkate alınarak yapılan dağıtımda hukuka ve hakkaniyete aykırılık bulunmadığından, söz konusu 
hükümde de mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

Yönergenin  12.  maddesinin  7.  fıkrasında  yer  alan,  "Güneysu  lojmanlarında  hangi  
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blokların  akademik  personele,  hangi  blokların  da  idari  personele  dağıtılacağına  Üniversite  
Yönetim Kurulu karar verir." hükmünün değerlendirilmesi:

Kamu  Konutları  Yönetmeliği'nin  6.  maddesinde,  kamu  kurum  ve  kuruluşlarının  yetkili 
makamlarınca, mevcut konutlarının, kamu konut türlerine göre belirlenip, bu amaçta kullanılmak 
üzere ayrımının yapılması ile bu konutların kamu konutu özelliğini kazanacağı; kamu konutlarının 
görev unvan gruplarına göre ne miktarda veya hangi oranda tahsis edileceğinin yetkili makamca 
tespit  edilebileceği  belirtilmiş  olup;  yetkili  makam  ise  Yönergede  Rektörlük  Makamı  olarak 
saptanmıştır.  Öte yandan,  Konut  Tahsis Komisyonunun görevi  Yönetmelikte,  komisyon kararını 
gerektiren  konutların  oturmaya  hak  kazananlara  tahsisi  şeklinde  gösterilmiş;  Yönergede  ise  bu 
Komisyonun,  konut  tahsisi  isteğinde bulunanlar  ile  konut  tahsisine  hak kazandığı  anlaşılanların 
durumunu inceleyeceği belirtilmiştir.

Yapılan açıklamalar doğrultusunda, mevcut konutların, kamu konut türlerine göre belirlenip, 
bu  amaçta  kullanılmak  üzere  ayrımının  yapılması  ile  bunların  görev  unvan  gruplarına  göre  ne 
miktarda veya hangi oranda tahsis edileceğinin yetkili makamca tespit edilebileceği, olayda ise bu 
yetkinin  Üniversite  Yönetim  Kurulu  eliyle  kullanılmasının  öngörüldüğü,  konut  tahsis 
komisyonunun  görevinin  ise  sadece  niteliği  belirlenen  konutların  görev  gruplarına  göre  tahsisi 
olarak belirtildiği anlaşıldığından,  dava konusu edilen kuralda da hukuka ve mevzuata aykırılık 
bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Yönergenin 17. maddesinde yer alan, "bir öğretim elemanı" ibaresinin değerlendirilmesi:
İptali  istenilen  kuralda,  Konut  Tahsis  Komisyonunun,  Rektör  tarafından  belirlenecek  bir 

Rektör Yardımcısı, Genel Sekreter ve yetkili kamu görevlileri sendika temsilcisi bir öğretim elemanı 
olmak üzere 3 (üç) asil ve bir Öğretim Üyesi, İdari ve Mali İşler Daire Başkanı olmak üzere 2 (iki) 
yedek üyeden oluşturulması öngörülmektedir.

Yönetmeliğin  "konut  tahsis  komisyonlarının  kurulması"  başlıklı  18.  maddesinde,  konut 
tahsis komisyonlarının kimlerden oluşacağı gösterilmemiş; yalnızca, bu komisyonların kurum veya 
kuruluşların  yetkili  makamlarınca  belirlenen  üç  kişiden  oluşacağı  ve  iki  de  yedek  üye  tesbit 
edileceği belirtilmiştir.

Yönergenin  dava  konusu  edilen  17.  maddesinde  ise  komisyonun,  Rektör  tarafından 
belirlenecek bir Rektör Yardımcısı, Genel Sekreter ve yetkili kamu görevlileri sendika temsilcisi bir 
öğretim  elemanından  oluşması  öngörülmektedir.  Davacı  Sendika  tarafından,  yetkili  sendika 
temsilcisinin öğretim elemanı olma zorunluluğu getirilmek suretiyle katılım hakkının daraltıldığı, 
ayrıca sendika özgürlüğünün de ihlal edildiği ileri sürülmektedir.

Öncelikle,  4688  sayılı  Kamu Görevlileri  Sendikaları  ve  Toplu  Sözleşme  Kanunu'nun  1. 
maddesinde, "Bu Kanunun amacı, kamu görevlilerinin ortak ekonomik, sosyal ve mesleki hak ve 
menfaatlerinin  korunması  ve  geliştirilmesi  için  oluşturdukları  sendika  ve  konfederasyonların 
kuruluşu, organları, yetkileri ve faaliyetleri ile sendika ve konfederasyonlarda görev alacak kamu 
görevlilerinin hak ve sorumluluklarını  belirlemek ve toplu sözleşme yapılmasına ilişkin usul ve 
esasları düzenlemektir." hükmü yer almış, 3/f maddesinde ise, sendikanın, kamu görevlilerinin ortak 
ekonomik, sosyal ve mesleki hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek için oluşturdukları tüzel 
kişiliğe sahip kuruluşları ifade edeceği belirtilmiştir.  Yine Anayasanın 53. maddesinde de, kamu 
görevlileri bakımından sendika özgürlüğü kabul edilmiş bulunmaktadır.

Olayda,  Konut  Tahsis  Komisyonunun  oluşumunda  yetkili  kamu  görevlileri  sendika 
temsilcisinin katılımına imkan verilmekle birlikte, söz konusu temsilcinin unvan bazında seçiminin 
ilgili sendikaya bırakılmayarak doğrudan davalı idarece belirlenmek suretiyle sendika özgürlüğünün 
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ruhuna aykırı bir uygulamaya gidildiği, kaldı ki öğretim görevlisi sendika üyesinin bulunmaması 
durumunda  nasıl  bir  yol  izleneceği  hususunun  ise  açıklanmadığı  anlaşılmakta  olup,  belirtilen 
ilkelere aykırı şekilde getirilen kuralda hukuka uygunluk bulunmadığından, söz konusu maddede 
yer alan "bir öğretim elemanı" ibaresinin de iptali gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle; dava konusu Yönergenin 7. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendinde 
yer alan "hazırlanan aşağıdaki sıraya göre" ibaresi ile 17. maddesinde yer alan, "bir öğretim 
elemanı" ibaresinin iptaline; Yönergenin 6. maddesinin 1. fıkrasının, 7. maddesinde yer alan 
"Akademik ve idari personele ilişkin tahsis işlemleri kendi grupları içerisinde değerlendirilir."  
cümlesi  ile  "Akademik  personele  konut  tahsisinde  temel  öncelik  akademik  hiyerarşi  esas  
alınarak belirlenir."  cümlesinin, 9. maddesinin 1. fıkrasının ve 12. maddesinin 7. fıkrasının 
iptali istemi yönünden ise  davanın reddine,  dava kısmen iptal kısmen ret ile sonuçlandığından, 
aşağıda dökümü yapılan 422,40-TL yargılama giderinin takdiren 211,20-TL'sinin davacı üzerinde 
bırakılmasına ve kalan 211,20-TL yargılama gideri ile karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık 
Asgari  Ücret Tarifesi  uyarınca belirlenen 1.700,00-TL vekalet  ücretinin davalı  idareden alınarak 
davacıya  verilmesine,  reddedilen  kısım  yönünden  karar  tarihinde  yürürlükte  bulunan  Avukatlık 
Asgari Ücret Tarifesi uyarınca belirlenen 1.700,00-TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalı 
idareye  verilmesine,  artan  posta  ücretinin  davacı  tarafından talep  edilmesi  halinde  derhal,  talep 
edilmemesi  halinde  kararın  kesinleşmesinden  sonra  davacıya  iadesine,  kararın  tebliğini  izleyen 
günden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde Samsun Bölge İdare Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık 
olmak üzere, 07/02/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Başkan
ALİ HAMZA ŞAHİN

124802

Üye
HALİL YILDIRIM

195246

Üye
ERGÜN CODUROĞLU

167889

YARGILAMA GİDERLERİ      :
Başvurma Harcı : 44,40 TL
Karar Harcı : 44,40 TL
Y.D. Harcı : 73,10 TL
YD İtiraz Harcı:
Vekalet Harcı :

121,30 TL
6,40 TL

Posta Gideri : 132,80 TL
     

TOPLAM :                                   422,40 TL
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